
   Ze sbírky se mi nejvíce líbily tyto třítažky. Budiž vám 
nápovědou a pobídkou k přečtení. 
 

............    
Pod kopyty jaraPod kopyty jaraPod kopyty jaraPod kopyty jara    
sestra prachusestra prachusestra prachusestra prachu    

mučenko kdy rozkveteš?mučenko kdy rozkveteš?mučenko kdy rozkveteš?mučenko kdy rozkveteš?    
............    

Hovínka chřestýšeHovínka chřestýšeHovínka chřestýšeHovínka chřestýše    
maloměstské pouštěmaloměstské pouštěmaloměstské pouštěmaloměstské pouště    

sukní zsukní zsukní zsukní zaaaametámmetámmetámmetám    
............    

Mrtvý zimníkMrtvý zimníkMrtvý zimníkMrtvý zimník    
nikoho nezahřejenikoho nezahřejenikoho nezahřejenikoho nezahřeje    
natáhnu bačkorynatáhnu bačkorynatáhnu bačkorynatáhnu bačkory    

............    
Na zimním hřbitověNa zimním hřbitověNa zimním hřbitověNa zimním hřbitově    
srnka se ukrývásrnka se ukrývásrnka se ukrývásrnka se ukrývá    

přes střelbou vpřes střelbou vpřes střelbou vpřes střelbou v    políchpolíchpolíchpolích    
............    

Umělé hvězdyUmělé hvězdyUmělé hvězdyUmělé hvězdy    
uťaté stromkyuťaté stromkyuťaté stromkyuťaté stromky    

kapr hláskuje tichokapr hláskuje tichokapr hláskuje tichokapr hláskuje ticho    
............    

Suchý květ chřestýšSuchý květ chřestýšSuchý květ chřestýšSuchý květ chřestýš    
zraněný hlas prasklé vázyzraněný hlas prasklé vázyzraněný hlas prasklé vázyzraněný hlas prasklé vázy    

šeptají sišeptají sišeptají sišeptají si    
............    

Navlékám si tvé stopyNavlékám si tvé stopyNavlékám si tvé stopyNavlékám si tvé stopy    
když jdeme závějemikdyž jdeme závějemikdyž jdeme závějemikdyž jdeme závějemi    

za sluncemza sluncemza sluncemza sluncem    
............    

Plátky uhelné růžePlátky uhelné růžePlátky uhelné růžePlátky uhelné růže    
vvvv    oooohni vadnouhni vadnouhni vadnouhni vadnou    

motýl pomotýl pomotýl pomotýl po----pel vzlétápel vzlétápel vzlétápel vzlétá    
............    

VVVV    březovém hájkubřezovém hájkubřezovém hájkubřezovém hájku    
osikové listyosikové listyosikové listyosikové listy    

Odkud a kam větře?Odkud a kam větře?Odkud a kam větře?Odkud a kam větře?    
............    

Předčí mnPředčí mnPředčí mnPředčí mne e e e     plachostiplachostiplachostiplachosti    
třeskaví ptácitřeskaví ptácitřeskaví ptácitřeskaví ptáci    
grafiti nebegrafiti nebegrafiti nebegrafiti nebe    

............    
Anděl přepadáváAnděl přepadáváAnděl přepadáváAnděl přepadává    
hřbitovní zídkuhřbitovní zídkuhřbitovní zídkuhřbitovní zídku    

kkkklaní se havranům?laní se havranům?laní se havranům?laní se havranům?    
............    

Zajatá oknyZajatá oknyZajatá oknyZajatá okny    
podpodpodpodivuivuivuivuji se slunciji se slunciji se slunciji se slunci    

vvvv    rubáši mrazurubáši mrazurubáši mrazurubáši mrazu    
............    

VVVV    promrzpromrzpromrzpromrzlélélélémmmm sněhu sněhu sněhu sněhu    
zvířecí stezkouzvířecí stezkouzvířecí stezkouzvířecí stezkou    

až tam kaž tam kaž tam kaž tam k    zaječím brokůmzaječím brokůmzaječím brokůmzaječím brokům    
............    

Radostně poskočíRadostně poskočíRadostně poskočíRadostně poskočí    
slza při dopaduslza při dopaduslza při dopaduslza při dopadu    



vvvv    srdci zkamenísrdci zkamenísrdci zkamenísrdci zkamení    
............    

Myška dovedněMyška dovedněMyška dovedněMyška dovedně    
ohryzává sýr vohryzává sýr vohryzává sýr vohryzává sýr v    pastipastipastipasti    

kocoure neruš!kocoure neruš!kocoure neruš!kocoure neruš!    
............    

U mikve sedíU mikve sedíU mikve sedíU mikve sedí    
ropucharopucharopucharopucha    

vzájemný zdvořilostní úlekvzájemný zdvořilostní úlekvzájemný zdvořilostní úlekvzájemný zdvořilostní úlek    
............    

Od hran nociOd hran nociOd hran nociOd hran noci    
modré květymodré květymodré květymodré květy    

klenoty temnoty chklenoty temnoty chklenoty temnoty chklenoty temnoty chrpy snyrpy snyrpy snyrpy sny    
    
    
    
    


